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Warszawa, 30 maja 2017 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty 
 

 
Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty. 

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

 

1. W § 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO punkt 40 otrzymuje brzmienie: ------------  
„40) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 ze zm.)”, -------------------  

 

2. W § 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO po punkcie 45 dodaje się punkt 46 w 

brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„46) Zgromadzeniu Uczestników – rozumie się przez to organ Funduszu, o którym mowa w § 3a 

Części I Statutu.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. W części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: ------------  

„Zgromadzenie Uczestników ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 3a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Zgromadzenie Uczestników jest organem Funduszu. Zgromadzenie Uczestników wykonuje 

czynności określone w Statucie oraz w Ustawie. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie lub 

Statucie stosuje się Regulamin Zgromadzenia Uczestników, o którym mowa w ust. 18. -------------  

2. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na: ------------------------------------  

1) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ----------  

2) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE. ------  

3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w siedzibie Funduszu. -------------------------------------------  

4. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo. Towarzystwo zawiadamia o zwołaniu 

Zgromadzenia Uczestników każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na 

trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia 

Uczestników. Towarzystwo przed przekazaniem zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, zamieszcza ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników na stronie 

internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu.-----------------------------------------------------------  

5. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników zawiera: -----------------------------------------  

1) informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników, ----------------------------------------  

2) wskazanie zdarzenia, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę, -----------  

3) informację, że od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia 

Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, -  

4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w 

Zgromadzeniu Uczestników. --------------------------------------------------------------------------------  

6. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru 

Uczestników według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

Zgromadzenia Uczestników. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników 

zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. -------------------------------------------  
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8. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W pozostałym 

zakresie postanowienia § 36 Części I Statutu stosuje się odpowiednio. -----------------------------------  

9. Nie dopuszcza się udziału w Zgromadzeniu Uczestników przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. ----------------------------------------------------------------------------------------  

10. Zgromadzenie Uczestników otwiera członek Zarządu Towarzystwa, a następnie spośród osób 

uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Uczestników, Zgromadzenie Uczestników 

wybiera przewodniczącego Zgromadzenia Uczestników. ---------------------------------------------------  

11. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeśli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co 

najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa, według stanu na dwa dni robocze przed dniem 

Zgromadzenia Uczestników. ---------------------------------------------------------------------------------------  

12. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest 

obowiązany przestawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień 

na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 2 

powyżej, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania. -----------------------------------  

13. Każdy z Uczestników biorący udział w Zgromadzeniu Uczestników przed podjęciem uchwały w 

przedmiocie o którym mowa w ust. 2, może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w zakresie 

zasadności wyrażenia zgody w kwestiach będących przedmiotem Zgromadzenia Uczestników. ---  

14. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu. Ułamkowe 

części Jednostek Uczestnictwa podlegają zaokrągleniu w dół do pełnych Jednostek Uczestnictwa.  

15. Uchwały o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa w ust. 2, zapadają większością 2/3 

głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. --------------  

16. Uchwały Zgromadzenia Uczestników są podejmowane w głosowaniu jawnym i protokołowane 

przez notariusza. Głosowania przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania lub maszyny do 

głosowania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. O uchwale podjętej przez Zgromadzenie Uczestników Towarzystwo informuje poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, nie później niż w 

terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Zgromadzenia Uczestników. ----------------------------  

18. Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa 

Regulamin Zgromadzenia Uczestników. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Zgromadzenia Uczestników zapada zwykłą większością głosów Uczestników obecnych lub 

reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników, z zastrzeżeniem ust. 11 powyżej. W 

przypadku braku przyjęcia przez Zgromadzenie Uczestników Regulaminu Zgromadzenia 

Uczestników, obradom Zgromadzenia Uczestników przewodniczy osoba wskazana przez Zarząd 

Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”--------------------------------------  


